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املهارة املستهدفة : التاء املربوطة والهاء الوحدة الخامسة

الدرس األول :  
آداب الزيارة  
امالء منظور 

َوَصَلِت الـــزَّاِئرَاُت إَلـى َمــنْـِزِل َوفَاَء ، َوَقــرَْعــَن بَــابَــُه بـُِهُدوٍء. 
فَاِء اْلَعاِجِل ، َوَجَلْسَن َقلِياًل ثُـمَّ انَْصرَفَْن .  َسلَّْمَن َعَليَْها ، َوَدَعوَْن َلـَها ِبالشِّ

َغابَْت َوفَاُء َعِن اْلـَمْدرََسِة ؛ فََسأََلِت اْلـُمَعلَِّمُة َعنَْها ، فََعلَِمْت أَنََّها َمِريَضٌة فـــِي *إمالء اختباري 
اْلـَمنِْزِل . 

املهارة املستهدفة : األلف املقصورةالوحدة السادسة

الدرس األول :  
الرسول قدوتي في العفو 

والتسامح  
*إمالء منظور 

ْن ظََلَمُه، واََل يُؤِْذي أََخاهُ اْلـُمْسلَِم .  اْلوَالُِد: َخيْرًا فََعَل َعاِدٌل ؛ فَاْلـُمْسلُِم يَْعفُو َعمَّ

اْلوَالُِد : َعَليْنَا يَا بُنَـيَّ أَْن نَْقتَِدَي ِبـرَُسولِنَا اْلَكِريمِ َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم . إمالء اختباري 
ي اْلَغَضُب يَا أَِبـي، َوأَِعُدَك أَْن أَْقتَِدَي ِبالرَُّسوِل َصلَّى اهللُ َعَليِْه  فَوَّازٌ : َلَقْد ذََهَب َعنّـِ

َوَسلََّم 

  الدرس الثاني
 الرسول قدوتي في الصدق

 *إمالء منظور

َقاَل َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم : 
ْدقَ يَْهِدي إَِلـى اْلِبـرِّ َوإِنَّ اْلِبـرَّ يَْهِدي إَِلـى اْلـَجنَِّة ".  ْدقِ ، فَِإنَّ الصِّ "َعَليُْكْم ِبالصِّ

اجَ  إمالء اختباري رَْت زَُجـ تََمعَ اأْلَواَْلُد لِـيَْلَعبُوا ِبـاْلـُكرَِة ، َوِفــي أَثْـنَاِء الـلَِّعِب رََمــى َخــالِـٌد اْلـُكرَةَ فََكَسـ اْجـ
نَاِفذَِة اْلـِجيرَاِن. 

الدرس  الثاني  :  
إماطة األذى عن الطريق  

*إمالء منظور 

ى َصاَر بَِعيـًدا َعِن الطَِّريقِ .  َحَمَل أَيْـَمُن َوثَــــــاِمٌر اْلفَْرَع ، َحتّـَ
َمــرَّ َعاِمُل النَّظَافَِة فَوََضعَ اْلفَْرَع ِفـي َعَربَـِة اْلُقَماَمِة ،َوذََهَب ِبِه بَِعيـًدا. 

َخَرجَ أَيْـَمُن إَِلـى َمْلَعِب اْلـَحــــيِّ ، فَـرَأَى فَـْرَع َشَجـرٍَة ُمْلًقـى ِفـي الطَِّريْقِ . إمالء اختباري 
ْساَلُم اَل يَرَْضى ِبـَهذَا.   َقــاَل أَيْـَمُن : َمْن َوَضعَ َهذَا ُهنَـا ؟ اإْلِ

نصوص األمالء للصف الثاني  الفصل الدراسي الثاني  ١٤٤٢



املهارة املستهدفة : كتابة أسماء وأفعال وحروف تبدأ بهمزة الوحدة السابعة

الدرس األول :  
 الجمل والسيارة 

إمالء منظور 

فَِر اْلبَِعيِد .  يَّارَةُ: َولِـَم تَـْحزَُن ؟ فََقْد أَرَْحتَُك ِمْن َحـْمِل اأْلَثَْقاِل، َوالسَّ السَّ
َحرَاِء .  ي ُكنُْت َسِفينََة الصَّ اْلـَجَمُل : َوَلِكـنّـِ

َخرََجْت َسيَّارَةٌ ذَاَت يَوْمٍ تَتََجوَُّل ِفـي طَِريقٍ بَـــــرِّيٍّ ، فَرَأَْت َجـَماًل َحــِزينًا يَِقُف إَِلـى إمالء اختباري 
يَّارَةُ َوَســأََلـــتُْه: َمالِـي أَرَاَك َحِزينًا أَيَُّها اْلـَجَمُل ؟   . تَوَقَّفَِت السَّ ـِريــقِ َجاِنِب الطّـَ

الدرس الثاني :  
وسائل االتصال   

إمالء منظور 

َغيـرَِة الَِّتـي يَتَوَاَصُل أَْهُلَها ِفيَما  َوِفـي َوْقِتنَا اْلـَحاِضِر أَْصبَحَ اْلـَعاَلـُم َكاْلَقْريَـــِة الصَّ
بَيْنَُهْم ِبيُْسٍر َوُسُهوَلٍة. 

أَرَاَد أَبُو أَْحـَمَد أَْن يُـَهاِتَف أَبَاهُ ِفـي اْلَقْريَِة لِيَطَْمِئنَّ َعَليِْه، َوَلِكنَّ ااْلتَِّصاَل تََعـثََّر ِبَسبَِب إمالء اختباري 
ُعطٍْل ِفـي اْلـَهاِتِف. 

املهارة املستهدفة : كتابة كلمات يخالف رسمها هجاء ها الوحدة الثامنة 

الدرس األول :  
أحب أن أكون 
إمالء منظور 

نَظََر اْلـُمَعلُِّم إَِلـى َحازِمٍ َوَقاَل : َلَقْد تَـَحدََّث اْلـَجِميعُ إاِلَّ أَنَْت يَا َحازُِم، فَـَماذَا تُـِحبُّ أَْن 
تَُكوَن؟ 

الوطن  يـَْحـتَاجُ اْلـُمَعلَِّم، َوالطَِّبيَب، َوامْلَُهنِْدَس ، َوالطَّيَّاَر ، َورَُجَل اأْلَْمِن ، َورَُجَل اإْلطْفَاِء ، إمالء اختباري 
حَ ، َوَهؤاَُلِء َجـِميًعا يُْسِهُموَن ِفـي ِبنَاِء اْلوَطَِن َوتَقدُِّمِه .  اَر ،َواْلفاَلَّ َواْلـَحدَّاَد ، َوالنَّجَّ

الدرس الثاني  :  
الطبيبة نورة 

إمالء منظور 

أَْهَداَها أَبُوَهـا َحِقيبََة إِْسَعافَاٍت أَوَّلِيـَّــٍة، فََشَكرَتْــُه، َوأََخذَْت تَُعـرُِّف أُْسرَتََها ُمـْحتَوَيَاِت 
اْلـَحِقيبَِة َواْسِتْعَمااَلِتـَها.

      اشارت نورة إلى محتويات حقيبة اإلسعافات األولية    إمالء اختباري 
فََقاَلْت : َهذَا َشاٌش ُمَعقٌَّم ، َوَهذَا َشِريٌط اَلِصقٌ لِتَْغِطيَِة اْلـُجرُوحِ ، َوَهذَاِن ِمَقٌص َوِمْلَقٌط، 

َوَهاتَاِن زَُجاَجتَاِن .

معلمة الصف : مهرة العبادي 


